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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo aplinkybės 
Po Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos Sąjungos prieštaravimų PPO dėl 
„hormonais gydytų galvijų mėsos“ importo, buvo pasiektas susitarimas, nutrauksiantis šį 
ilgalaikį ir žalingą ginčą. 

Šis sprendimas, dėl kurio derėjosi tuometinė ES prekybos komisarė Catherine Ashton ir JAV 
vyriausybė, buvo pasirašytas 2009 m. gegužės 13 d. Susitarime numatyta dviejų etapų tvarka, 
pagal kurią JAV palaipsniui sumažina Sąjungos produktams taikomų sankcijų lygį, o Sąjunga 
palaipsniui padidina tarifines kvotas „aukštos kokybės“ be hormonų augintai galvijienai1. 
Pirmasis šio susitarimo etapas buvo nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 617/2009, kuriuo 
buvo skirta papildoma tarifinė 20 000 tonų kvota, o už tai JAV panaikino 68 % anksčiau 
nustatytų sankcijų. Atėjo laikas patvirtinti šio susitarimo antrąjį etapą, kuris turi būti 
įgyvendintas iki 2012 m. rugpjūčio 1 d., atsižvelgiant į atitinkamus susitarimo 
memorandumus2. Šis antrasis žingsnis – tai visiškas JAV sankcijų panaikinimas mainais už 
tolimesnį Sąjungos tarifinės kvotos Jungtinėms Amerikos Valstijoms didinimą iki 25 000 
tonų ir iki 3 200 tonų – Kanadai. 

Europos Parlamentas pirmą kartą kartu su Taryba dalyvauja teisėkūros procedūroje rengiant šį 
dokumentą pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 

Pozicija 
Nuomonės referentas tvirtai remia Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 617/2009, kuriuo 
leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą. 
Nuomonės referentas norėtų išryškinti keletą pagrindinių privalumų, kuriuos šis susitarimas 
suteiktų Europos Sąjungai. 

1. Šis susitarimas leis Sąjungai išlaikyti savo draudimą įvežti hormonais apdorotą mėsą 
ir jos produktus, nepaisant to, kad buvo nustatyta, jog Sąjunga pažeidė savo 
įsipareigojimus PPO. 

2. Šio susitarimo antrojo etapo patvirtinimas yra gyvybiškai svarbus Europos Sąjungai, 
norint užsitikrinti, kad bus visiškai atšauktos JAV sankcijos Europos produktams, kurių 
kilmės šalys – 26 valstybės narės (visos, išskyrus JK), o vertė dabartinėmis prekybos 
sąlygomis sudaro daugiau nei 250 milijonų JAV dolerių. Jei sankcijos būtų atšauktos, kai 
kurios valstybės turėtų nemažos naudos: Italija, kurios prekybos apimtis siekia per 
99 mln. JAV dolerių , Lenkija – 25 mln. JAV dolerių, Graikija ir Airija kiekviena po 
24 mln. JAV dolerių, Vokietija, Danija ir Italija kiekviena po 19 mln. JAV dolerių, 
Prancūzija – 13 mln. JAV dolerių, o Ispanija – 9 mln. JAV dolerių. Kai kurie pagrindiniai
nacionaliniai produktai, kuriems taikomos sankcijos, yra: mineralinis vanduo, kiauliena, 
konservuoti ir paruošti vaisiai, šokoladas, sultys, avižos, kramtomoji guma, uogienės, 
Rokforo sūris, švieži trumai ir t. t. 

                                               
1 Tikslų „Aukštos kokybės jautienos“ apibrėžimą, visų pirma kaip jis suvokiamas šiame susitarime, žr. 2009 m. 
rugsėjo 30 d. dokumento WT/DS26/28 VI straipsnį.
2 2009 m. rugsėjo 30 d. dokumentas WT/DS26/28 ir 2011 m. kovo 22 d. WT/DS48/26 dokumentas. 
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3. Jei susitarimas būtų atmestas, sankcijos būtų atnaujintos, o ginčo sprendimo procesas 
žlugtų. Sąjungai iškiltų papildomų atsakomųjų priemonių grėsmė ir ji privalėtų 
kompensuoti JAV už žalą, padarytą dėl PPO nutarimų nesilaikymo. 

4. Taip pat reikėtų pažymėti, kad antrojo etapo susitarimo poveikis ES galvijienos rinkai 
neturėtų būti didelis, atsižvelgiant į tai, kad papildoma autonominė tarifinė kvota 
galvijienai be hormonų sudaro tik 0,36 % visos ES galvijienos rinkos1.  

5. Pritardamas šiam galutiniam susitarimui, Europos Parlamentas duotų labai aiškų 
ženklą JAV, kad nori gilinti transatlantinius prekybos santykius ir patobulinti PPO ginčų 
sprendimo būdus, laikantis pragmatiškesnio, veiksmingesnio ir politiškai ne tokio žalingo 
požiūrio į sudėtingus klausimus. 

JAV jau sutiko visiškai sustabdyti visas sankcijas prieš Europos Sąjungą 2011 m. gegužės 
mėn., taip sudarydamos sąlygas greitai įgyvendinti antrąjį susitarimo etapą. Todėl svarbu, kad 
Europos Sąjunga laikytųsi savo įsipareigojimų dalies ir juos vykdytų laiku, kad nebūtų 
pradelstas 2012 m. rugpjūčio 1 d. terminas. 

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą, kad 
Parlamentas per pirmąjį svarstymą priimtų savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą.

                                               
1 Žr. Eurostato duomenų bazę, skirtą mėsos gamybai: galvijai (2011 m. skerdimo statistika).


